
Penjelasan :

Telah beredar selebaran surat yang berisi tentang 
informasi daftar dan harga barang lelang yang 
mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya informasi 
tersebut tidak benar adanya. Direktur Kepabeanan 
Internasional dan Antar Lembaga, Syarif Hidayat 
menyampaikan bahwa itu adalah penipuan.  
Pihaknya mencatat secara garis besar ada enam 
modus penipuan yang mengatasnamakan Bea 
Cukai diantaranya jual beli online barang kiriman 
dalam negeri, lelang palsu, barang kiriman luar 
negeri, modus teman yang ditahan karena 
membawa uang, kiriman diplomatik, dan jasa 
penyelesaian kasus tangkapan Bea Cukai. Agar 
terhindar dari penipuan lelang, masyarakat yang 
berminat mengikuti lelang resmi dapat langsung 
mengunjungi website penyelenggara diantaranya, 
www.lelang.go.id, www.kemenkeu.go.id, 
www.beacukai.go.id, atau subdomain dari akun 
tersebut. Syarif Kembali menekankan bahwa 
lelang Bea Cukai ataupun Kementerian Keuangan 
tidak pernah menggunakan rekening atas nama 
pribadi dan tidak pernah menjanjikan kepada 
pihak manapun yang menjadi peserta lelang 
untuk bisa menjadi pemenang lelang. Bagi 
masyarakat yang mendapati indikasi penipuan 
seperti beberapa modus tersebut, diharapkan 
segera melapor ke Kantor Bea Cukai terdekat atau 
langsung menghubungi contact center Bea Cukai 
di nomor 1500225.

Hoaks

Link Counter: 
Siaran Pers Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

1. Lelang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai

Senin, 30 November 2020

http://www.lelang.go.id
http://www.kemenkeu.go.id
http://www.beacukai.go.id


Penjelasan :

Telah beredar pesan berantai melalui WhatsApp yang mengkliam bahwa perusahaan 
sepatu ternama "Nike" merayakan ulang tahun, membagikan ribuan sepatu dan 
masker secara gratis.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim itu salah. Dikutip dari Liputan6.com, 
Sports Marketing PT Nike Indonesia, Rawindra Ditya mengatakan bahwa pihaknya 
tidak mengadakan program seperti itu.

Hoaks

Link Counter: 
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4420731/cek-fakta-hoaks-nike-bagi-bagi-ribuan-sepatu

-dan-masker-ini-buktinya 

2. Nike Bagi-Bagi Ribuan Sepatu dan Masker

Senin, 30 November 2020

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4420731/cek-fakta-hoaks-nike-bagi-bagi-ribuan-sepatu-dan-masker-ini-buktinya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4420731/cek-fakta-hoaks-nike-bagi-bagi-ribuan-sepatu-dan-masker-ini-buktinya
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4420731/cek-fakta-hoaks-nike-bagi-bagi-ribuan-sepatu-dan-masker-ini-buktinya


Penjelasan :

Telah beredar sebuah pesan berantai melalui WhatsApp dengan narasi yang 
mengatakan bahwa PKI atau komunis Tiongkok memanfaatkan TNI untuk adu 
domba rakyat.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim itu tidak berdasar. Dikutip dari 
medkom.id, TNI selalu mengingatkan masyarakat untuk menjaga persatuan 
dan kesatuan. Beberapa waktu lalu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto 
muncul melalui video singkat. Hadi menegaskan seluruh prajurit TNI 
merupakan alat utama pertahanan negara. Karenanya, TNI tidak akan 
membiarkan musuh yang berupaya melakukan ancaman terhadap bangsa 
Indonesia. TNI turun ke lapangan dalam rangka penertiban sesuatu yang 
dianggap meresahkan masyarakat.

Hoaks

Link Counter: 
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdpWM0K-pki-manfaatkan-tni-adu-domba-rakyat-in

i-faktanya 

3. Komunis Cina Disebut Manfaatkan TNI Untuk 
Adu Domba Rakyat

Senin, 30 November 2020

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdpWM0K-pki-manfaatkan-tni-adu-domba-rakyat-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdpWM0K-pki-manfaatkan-tni-adu-domba-rakyat-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GKdpWM0K-pki-manfaatkan-tni-adu-domba-rakyat-ini-faktanya


Penjelasan :

Telah beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi sebuah narasi yang 

menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mengangkat Susi Pudjiastuti sebagai 

Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo. Unggahan tersebut 

diunggah pada 30 November 2020.

Dilansir dari laman situs Medcom.id, klaim bahwa Presiden Jokowi mengangkat Susi 

Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo 

adalah keliru. Faktanya, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan 

Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pejabat sementara.

Disinformasi

Link Counter: 
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/3NOqBMyk-cek-fakta-jokowi-angkat-susi-pudjiastuti-gantikan-

edhy-prabowo-ini-faktanya

https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNxvqM8k-jokowi-tunjuk-luhut-jadi-menteri-kkp-ad-interim 

4. Presiden Jokowi Angkat Susi Pudjiastuti 
Gantikan Edhy Prabowo

Senin, 30 November 2020

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/3NOqBMyk-cek-fakta-jokowi-angkat-susi-pudjiastuti-gantikan-edhy-prabowo-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/3NOqBMyk-cek-fakta-jokowi-angkat-susi-pudjiastuti-gantikan-edhy-prabowo-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/3NOqBMyk-cek-fakta-jokowi-angkat-susi-pudjiastuti-gantikan-edhy-prabowo-ini-faktanya
https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNxvqM8k-jokowi-tunjuk-luhut-jadi-menteri-kkp-ad-interim


Penjelasan :

Telah beredar unggahan di media sosial Facebook yang memuat foto dari Prabowo 

Subianto mengacungkan 1 jari telunjuk yang kemudian diklaim oleh akun Jamal bahwa 

Prabowo mendukung pasangan nomor urut 1 Pilkada Kalimantan Tengah, Ben-Ujang. 

Unggahan tersebut menyertakan narasi  “Perintah siap dilaksanakan Pak. NOMOR SATU, 

IJE, SIJI NUMBER ONE MENANG".

Dilansir dari laman situs Turnbackhoax.id, klaim dalam unggahan tersebut adalah keliru. 

Faktanya foto tersebut diambil saat Prabowo melakukan kampanye Pilpres tahun 2014. Oleh 

karena itu, tidak ada kaitannya dengan dukungan kepada salah satu paslon Pilkada 

Kalimantan Tengah tahun 2020 seperti yang diinformasikan dalam unggahan tersebut.

Disinformasi

Link Counter: 
https://turnbackhoax.id/2020/11/30/salah-prabowo-dukung-paslon-no-01-pilkada-kalimantan-tengah-2020/

?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salah-prabowo-dukung-paslon-no-01-pilkada-kaliman

tan-tengah-2020

https://www.liputan6.com/indonesia-baru/read/2072168/tiba-di-konser-maher-zein-prabowo-disambut-ant

usias-pendukungnya 

5. Prabowo Subianto Dukung Paslon No. 01 Pilkada 
Kalimantan Tengah 2020

Senin, 30 November 2020

https://turnbackhoax.id/2020/11/30/salah-prabowo-dukung-paslon-no-01-pilkada-kalimantan-tengah-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salah-prabowo-dukung-paslon-no-01-pilkada-kalimantan-tengah-2020
https://turnbackhoax.id/2020/11/30/salah-prabowo-dukung-paslon-no-01-pilkada-kalimantan-tengah-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salah-prabowo-dukung-paslon-no-01-pilkada-kalimantan-tengah-2020
https://turnbackhoax.id/2020/11/30/salah-prabowo-dukung-paslon-no-01-pilkada-kalimantan-tengah-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salah-prabowo-dukung-paslon-no-01-pilkada-kalimantan-tengah-2020
https://turnbackhoax.id/2020/11/30/salah-prabowo-dukung-paslon-no-01-pilkada-kalimantan-tengah-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=salah-prabowo-dukung-paslon-no-01-pilkada-kalimantan-tengah-2020
https://www.liputan6.com/indonesia-baru/read/2072168/tiba-di-konser-maher-zein-prabowo-disambut-antusias-pendukungnya
https://www.liputan6.com/indonesia-baru/read/2072168/tiba-di-konser-maher-zein-prabowo-disambut-antusias-pendukungnya

